Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica 2,3 Professsor Lindley Cintra
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Tendo em conta que a Educação Sexual é um tema importante na nossa vida escolar e
pessoal, e cuja obrigatoriedade em termos de aulas só se iniciou no presente ano lectivo,
decidimos contribuir para a reflexão deste tema, na nossa Escola, através da nossa
candidatura ao “ Parlamento dos Jovens”. Constatamos que os nossos Professores não têm
formação especializada na área da Educação Sexual pelo que nem todos se sentem com
confiança para leccionar temas neste âmbito. Simultaneamente, verificamos que a Lei nº
60/2009 de 6 de Agosto, que regulamenta a aplicação da Educação Sexual nas Escolas,
ainda não está a ser totalmente implementada não só no que se refere à ausência de
formação especializada aos Professores como também no que diz respeito à criação de um
Gabinete de informação e apoio ao aluno. Relativamente à constituição deste gabinete
pensamos que também deve ser composto por um representante dos alunos pois sabemos
que muitas vezes o grau de abertura dos jovens para expor as suas dificuldades ou dúvidas é
maior com outros jovens da mesma faixa etária do que com adultos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Contribuir para a implementação do “Gabinete de informação e apoio ao aluno” no âmbito
da educação para a saúde e educação sexual, através do debate de ideias entre os alunos e
com a Direcção da Escola. Este gabinete deverá ter, entre outros profissionais nas áreas da
educação para a saúde e educação sexual, um representante dos alunos eleito pelos
professores..

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

2. No âmbito da Educação Sexual, o Ministério da Educação deve responsabilizar-se pela
formação de Professores. Os profissionais de saúde do gabinete de apoio podem contribuir
para esta formação a qual deve anteceder a implementação dos Projectos de Educação
Sexual de turma por forma a melhorar a qualidade das aulas sobre esta temática.

3.

